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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje různým formám pomoci pro začínající pedagogické pracovníky 

ve školních družinách. 

V teoretické části je přehled dostupných forem podpory, od vzdělání, přes odbornou 

literaturu až k pomoci ostatních kolegů ve škole – ostatních vychovatelek a vedoucích 

vychovatelek, třídních učitelů, ale i vedení školy. Všechny sektory podpory jsou detailně 

popsány a reprezentovány v oddělených kapitolách. 

Praktická část obsahuje odpovědi respondentů na otázky, které se týkají jejich začátků 

na pracovní pozici vychovatele. Dále praktická část obsahuje polostrukturované rozhovory 

se začínající vychovatelkou, její mentorkou a vedoucí vychovatelku na základní škole. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with various forms of assistance for pedagogical staff that are 

starting in school groups. 

The theoretical part is an overview of available forms of support available. This ranges from 

education, professional literature, through to the assistance lent to other colleagues in school. 

The overview also includes assistance available to other colleagues, including class teachers, 

head educators and school management. All sectors of support are described in detail and 

represented in separate chapters. 

The practical part contains the answers of the respondents, to questions that relate to their 

beginnings in the job position of educator. Furthermore, the practical part contains semi-

structured interviews with a beginning educator, her mentor and a head educator at a primary 

school. 
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ÚVOD 

Ve své bakalářské práci jsem zpracovala téma začínajících pedagogických pracovníků – 

vychovatelů ve školních družinách – na základních školách. 

Sama pracuji na základní škole, a proto vím, že podpora začínajících pedagogů je velice 

důležitá. Vzhledem k náročnosti těchto povolání si jistě každý z těchto pracovníků zaslouží 

oporu při výkonu své práce. Ať se jedná o učitele, asistenty pedagoga či vychovatele. 

Při mapování různých eventualit pomoci jsem našla poměrně pestrou škálu hlavně 

pro začínající pedagogy – učitele. Právě učitelům je v otázce jejich začátků věnována 

náležitá pozornost. Je možné najít spoustu informací jak k funkci mentora, tak k možnosti 

různých podpůrných opatření, například v podobě školení, kurzů. Je to z velké části tím, 

že v případě nezvládnutí počátečních obtíží ze strany učitele dochází k nepříznivé situaci, 

a to k odlivu těchto lidí ze školství. 

Jiná situace je ovšem u vychovatelů. Při kompletaci materiálu pro moji bakalářskou práci 

jsem měla jen omezenou příležitost, kam sáhnout. Většina publikací o výchově je určena 

především rodičům. Konkrétně profesionálním vychovatelům se věnuje jen málo autorů. 

Učitel je sice nejpočetnější, nikoliv však jediná profesní kategorie v rámci pedagogických 

pracovníků. (…) Bohužel tyto neučitelské profese nejsou vůbec předmětem zájmu 

dosavadního pedagogického či sociologického zkoumání.1  

Nejznámějšími autory, kteří se vychovatelství věnují, jsou jistě profesor Bendl a doktorka 

Pávková. Dále lze uvést například Jarmilu Faltýskovou, Jiřího Němce, Ivo Jiráska. Další 

autoři se tématu vychovatelství dotýkají ve svých dílech jen spíše okrajově či marginálně. 

Největším oříškem tedy bylo nalézt informace a relevantní data k právě začínajícím 

vychovatelům. Jsou k dispozici některé bakalářské práce, které se tématu dotýkají. Jako 

příklad uvádím práci Lenky Šedé z Univerzity Palackého v Olomouci, která v roce 

2020 sepsala práci na téma Morální problémy a dilemata začínajícího vychovatele, která 

se sice začínajícímu vychovateli věnuje, ale spíše z jeho etického hlediska. Další dílo, které 

mohu uvést, je práce Martiny Berkové z Univerzity J. E. Purkyněho v Ústí nad Labem. Její 

                                                 
1 PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. 2006, s. 143 
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práce nese název Mentoring začínajících vychovatelů ve školní družině. Jak již sám název 

napovídá, autorka se zaměřila jen na jednu z možných podpor, a to na mentoring. 

Z těchto důvodů jsem se rozhodla pojmout svoji závěrečnou práci jako komplexnější přehled 

podpor. Mým cílem bylo to, aby po přečtení této práce měl začínající vychovatel ucelenou 

představu o systému podpůrných opatření, aby věděl, kde, jakým a za jakých podmínek 

může čerpat a žádat oporu. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část se zabývá teoretickými pojmy, které souvisí s empirickou částí bakalářské 

práce. Zabývá se pojmy související s vychovatelem, vychovatelstvím, družinou, s počátky 

profesní dráhy a s různými eventualitami pomoci. 

Klíčovou součástí teorie je přehled možné podpory začínajícím vychovatelům. Tato podpora 

je z různých sektorů – vlastní úsilí v podobě studia pedagogických věd či četby odborné 

literatury, případně podpora zaměstnavatele nebo pomoc kolegů. 

Každá z těchto podpor je popsána v oddělené kapitole. 

1.1 Vymezení pojmů  

Pedagogický pracovník - pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, 

přímou výchovnou, přímou speciálně-pedagogickou nebo přímou pedagogicko-

psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu 

a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu. 

Přímou pedagogickou činnost vykonává: 

▪ učitel; 

▪ pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

▪ vychovatel; 

▪ speciální pedagog; 

▪ psycholog; 

▪ pedagog volného času; 

▪ asistent pedagoga; 

▪ trenér; 

▪ metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně; 

▪ vedoucí pedagogický pracovník. 

Vychovatel - pedagogický pracovník působící ve školách a školských zařízeních ústavní 

a ochranné výchovy a v oblasti výchovy mimo vyučování.2 

                                                 
2 PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. S. 347  
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Lze použít i tuto definici: pedagog - tedy učitel, vychovatel, v našem případě zejména 

instruktor či lektor; ten je obvykle chápán jako aktivní iniciátor celého procesu a bývá 

v lepším případě přirovnán k průvodci, v horším je pak označen jako subjekt výchovy.3 

Vychovatel získá svou odbornou způsobilost podle školského zákona č. 563/2004 Sb., 

paragraf 16, vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd, vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném vysokou školou nebo studiem střední nebo 

studiem střední školy s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu 

vychovatelů nebo pedagogů volného času. 

Vychovatel ve školní družině má zákonem danou sazbu přímé pedagogické činnosti, 

a to v rozsahu 28 – 30 hodin týdně. Dle metodiky k odměňování pedagogických pracovníků 

vydané MŠMT je začínající vychovatel v 8. platové třídě: Začínající vychovatel, který 

naplňuje program činnosti školského zařízení a vykonávající činnosti ve spolupráci 

s uvádějícím pedagogem (středisko volného času, školní klub, školní družina). Na rozdíl 

od činnosti práce vychovatele v 9. platové třídě není práce vychovatele v této platové třídě 

spojena s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace.4 

Práce vychovatele ve školní družině by měla vycházet z momentálního rozpoložení dětí, 

které je ovlivněno událostmi během vyučování. 

Mezi hlavní činnosti vychovatele, které nepatří mezi přímou pedagogickou činnost, jsou:  

▪ plánování; 

▪ vedení pedagogické dokumentace. 

Plánování činností znamená rámcově sestavit týdenní plán, se kterým vychovatel seznámí 

děti i rodiče. Toto plánování vychází ze zvyklostí a tradic dotyčného školského zařízení. 

Vedení pedagogické dokumentace je dáno vyhláškou MŠMT o školních družinách. 

Základní dokument se nazývá Přehled výchovně-vzdělávacích prací a zde se zapisují 

činnosti, které byly s dětmi realizovány. 

                                                 
3 JIRÁSEK, Ivo. Zážitková pedagogika. 2019, s. 51 

4 Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/odmenovani-pedagogickych-pracovniku, ze dne 21. 10. 2021 
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Dalším dokumentem je tzv. matrika dětí, kde jsou přehledy o jednotlivých dětech – jméno, 

příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní pojišťovna. Další důležité jsou: jména rodičů, 

kontakt na rodiče, jména pověřených osob, které jsou oprávněné dítě vyzvedávat, dále jsou 

zde uvedeny případné zdravotní komplikace jako diety, alergie, případně poruchy typu 

ADHD, autismus a jiné. Dalším údajem jsou odchody, případně přechody dětí na kroužky – 

na jaký kroužek odchází, zda se vrací či ne, zda ho někdo na kroužek odvádí případně 

přivádí z kroužku zpět do družiny. 

Povinností vychovatele je též seznámit všechny docházející děti s řádem školní družiny. 

Vedoucí vychovatelka - vychovatelka konající přímou pedagogickou činnost a zároveň řídí 

všechna oddělení družiny ve škole. Za tuto vedoucí činnost je jí snížen počet hodin přímé 

pedagogické činnosti a to následovně: 

Tabulka 1: Počet hodin přímé pedagogické práce vedoucích vychovatelů 

Počet oddělení Počet hodin přímé ped. činnosti 

2 – 3 25 

4 – 6 23 

7 a více 21 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jedním z nejdůležitějších úkolů vedoucích vychovatelů je úspěšně vytvořit a udržet 

pozitivní klima v prostředí školní družiny. A to mezi všemi účastníky. Podporuje spolupráci 

mezi vychovateli navzájem, podporuje pocit bezpečí u dětí. Zajímavě popsal bezpečí 

ve své publikaci Zvírotský a kol.:  

Bezpečí (safety) – pocit bezpečí je základní lidskou potřebou a zároveň podmínkou 

úspěšného průběhu mnoha školních i mimoškolních aktivit. Pokud je např. vlivem šikany 

narušena objektivní či subjektivní bezpečnost dětí a dospělých, nelze počítat s tím, že bude 
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ve výuce či v zájmové činnosti adekvátním způsobem dosaženo vytyčených pedagogických 

cílů.5 

Mezi další pracovní povinnosti vedoucího vychovatele patří též zajištění kvalitního 

pedagogického sboru, zaručit jeho další profesní rozvoj, zabezpečuje pro družinu kvalitní 

a odpovídající materiální podporu, aby bylo dosaženo optimálních podmínek vzdělávání. 

Uvádějící pedagog - zkušený učitel, který pomáhá začínajícímu učiteli v období nástupu 

do výkonu učitelské profese. Pomoc se zaměřuje nejen na zvládání činností týkajících 

se vyučování, ale též na seznamování se školskou legislativou a administrativními pracemi 

související s fungováním školy.6  

Školní družina - školské zařízení při základní škole pro výchovu dětí mimo vyučování. 

Je využíváno dětmi od 1. do cca 3. třídy. 

Kromě výchovné a zdravotní funkce má velký význam plnění funkce sociální, protože toto 

zařízení zajišťuje sociální péči a bezpečnost dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

Vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí mladšího školního věku, zejména k velké šíři 

a labilitě zájmů, se výchovná činnost orientuje na co nejpestřejší strukturu zájmových 

činností a uspokojení velké potřeby pohybu.7  

Činnosti ve školní družině: 

▪ odpočinkové – tyto činnosti se zařazují po obědě (případně v ranních družinách), 

kdy cílem těchto aktivit je odstranit únavu u dětí. Většinou se jedná o klidové hry 

na koberci, čtení knihy, poslech apod.; 

▪ rekreační – jedná se o aktivitu ve smyslu pohybových her, rukodělných činností 

apod.; 

▪ zájmové – tyto činnosti zařazené proto, aby v dítěti vzbudily, případně prohloubily 

zájem o různé aktivity, např. zájem o knihy, o sport, o šachy, zpěv, výtvarné 

techniky a mnoho dalších; 

                                                 
5 ZVÍROTSKÝ, Michal, Stanislav BENDL, Magdalena RICHTEROVÁ. Příběh školní šikany: Učebnice 

pro pedagogické pracovníky. Praha: Univerzita Karlova, 2021, s. 62 

6 PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 2013, s. 334  

7 PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. 1999, s. 45. 



 

15 

 

▪ příprava na vyučování – zde je možnost zábavnou formou procvičit učivo, případně 

vypracovat domácí úkoly. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - systematický proces, který pomáhá 

pedagogickým pracovníkům udržovat a zároveň zvyšovat kvalitu vzdělání jeho samotného, 

a tím celého vzdělávacího systému. 

DVPP je například upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., § 115 – Zařízení pro další 

vzdělávání PP, § 160 – Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, § 164 – 

Ředitel školy a školského zařízení. Dále bych uvedla zákon č. 563/2004 Sb. § 24 – Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, který výslovně říká, že pedagogičtí pracovníci mají 

po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, 

udržují a doplňují kvalifikaci. 

Supervize - forma odborné přípravy pro určitá povolání, kdy adept nebo začátečník pracuje 

v reálných podmínkách pod dohledem, popř. vedením zkušenější osoby. Jako tzv. uvádění 

se užívá pro zdokonalování začínajících učitelů. Někdy se užívá i tzv. kolegiální supervize, 

kdy si učitelé stojící na stejné služební úrovni hospitují v hodinách a následně diskutují 

v přátelské atmosféře své poznatky s cílem zlepšit svou práci obou účastníků.8 

                                                 
8 PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 2013, s. 295 
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2 POMOC, KTEROU ZAČÍNAJÍCÍMU VYCHOVATELI POSKYTUJE JEHO 

VZDĚLÁNÍ 

Aby mohl vychovatel kvalitně vykonávat svou profesi, je důležité jeho vzdělání 

v pedagogických vědách. Vědomosti, znalosti a dovednosti získané studiem jsou 

pro něj klíčové a nenahraditelné. 

Pedagog, který pracuje na pozici vychovatele v družině na základní škole, má možnost 

získat odbornou kvalifikaci zejména: 

▪ studiem střední pedagogické školy; 

▪ studiem vyšší odborné školy pedagogické; 

▪ studiem vysoké školy pedagogické; 

▪ vzděláním v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) zaměřeného 

na vychovatelství; kurzy vychovatelství. 

2.1 Studium střední pedagogické školy 

V České republice nabízí studium pedagogiky přibližně 48 středních škol.9 Jedná se o školy 

státní i soukromé. 

Absolventi těchto škol získají odbornou kvalifikaci pro získání pozice pedagoga volného 

času, vychovatele či asistenta pedagoga. Je připraven i pro vzdělávání na vyšších odborných 

a vysokých školách zaměřené na obory pedagogiky, psychologie, sociální práce a sociální 

pedagogiky. 

Kromě povinných předmětů10 jsou studenti vzděláváni v odborných předmětech: 

▪ pedagogika; 

▪ speciální pedagogika; 

▪ psychologie sociální a vývojová; 

▪ sociální a školský management. 

                                                 
9 Zdroj: www.seznamskol.eu; stav ke dni 21.2. 2021 

10 Jedná se o předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk, dějepis, informatika, tělesná výchova 

a podobně. 
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2.1.1 Přehled a náplň odborných předmětů 

Pedagogika – tento vyučovací předmět je součástí vzdělávací oblasti pedagogicko-

psychologického vzdělávání. Předmět by měl uvést žáky do základní odborné terminologie, 

měl by objasnit podstatu profese pedagoga, učí vnímat pedagogické jevy v různých 

kontextech. 

Začínající vychovatel, který absolvoval studium na střední pedagogické škole, se například 

setkal s pojmem Rámcový vzdělávací program. Zná tudíž průřezová témata 

a to mu umožňuje snadněji volit řízenou činnost s dětmi. Ideálním předmětem pro družinu 

je například environmentální výchova. Při realizaci environmentu má vychovatel 

k dispozici celou škálu možností, jak tento námět uchopit. 

Z dalších vědomostí získaných na střední škole pomůže vychovateli přehled ve výchovně-

vzdělávacích procesech. Opět pro družinu ideální zásada Jana Amose Komenského, zásada 

názornosti – ukazování obrázků, modelů, listování v knihách, prohlížení map a podobně. 

Speciální pedagogika – jedná se o vědní obor, který se zabývá edukací a výchovu 

postižených jedinců. Studiem tohoto předmětu se začínající vychovatel snadněji zorientuje 

při práci s dětmi, které mají různé speciální vzdělávací potřeby. 

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., §16) vymezuje tři kategorie žáků se SVP:  

▪ se zdravotním postižením; 

▪ se zdravotním znevýhodněním; 

▪ se sociálním znevýhodnění. 

Dále se může jednat o děti – cizince, případně děti s odlišným mateřským jazykem, ale také 

se může jednat o děti mimořádně nadané. 

Právě péče o nadané dítě je poměrně náročná nejen na přípravu IVP, ale i ohledně přiměřené 

nabídky mimoškolních aktivit. Fořtík11 k tomuto tématu píše, že mimoškolní aktivity mají 

v našem státě dlouholetou tradici, pro nadané děti je však třeba hledat specializovanou náplň 

těchto činností a to může být v menším městě problém. 

                                                 
11 FOŘTÍK Václav, FOŘTÍKOVÁ, Jitka. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. 2015. Praha: Portál, s. 41. 
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Pokud má začínající vychovatel za sebou studium na střední pedagogické škole, teoretická 

znalost různých postižení jsou jeho nezbytnou součástí vědomostí, a to hlavně z důvodu 

tzv. inkluze. Pro vychovatele to v praxi znamená, že se ve svém oddělení zcela jistě setká 

s dítětem, které má nějaký handicap či nějaké podpůrné opatření. A ne vždy má tento 

vychovatel k dispozici pro takového žáka asistenta. Musí se proto zcela spolehnout 

jen na své vlastní znalosti. 

Předmětem speciální pedagogiky jsou tyto oblasti: 

▪ etopedie – výchova a převýchova sociálně narušených dětí patří do ruku odborníků 

(etopedů), většinou se týká starších dětí, u kterých byly opakovaně zaznamenány 

závažné poruchy chování jako agrese, šikana, krádeže, vandalismus, užívání 

návykových látek, útěky z domova, záškoláctví a další. Vychovatelé se s takovými 

dětmi setkají hlavně na pozici vychovatelů ve výchovných ústavech. 

▪ psychopedie – vychovatel, který začal pracovat ve školní družině při speciální 

základní škole, se setká s dětmi s mentální retardací. Mentální retardaci lze definovat 

jako vývojovou duševní poruch se sníženou inteligencí demonstrující se především 

snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností.12 Vychovatel 

při práci s těmito jedinci musí respektovat jejich zvláštnosti. Pokud jde například 

o schopnost udržení záměrné pozornosti, musí vychovatel vymýšlet takové aktivity, 

na které se bude dítě s mentální retardací schopné dostatečně dlouhou dobu 

soustředit. Budou vhodnější krátké řízené činností s následnou relaxací. 

▪ somatopedie – v družině na běžné základní škole se může stát, že ji bude navštěvovat 

dítě s tělesným postižením a bude mít omezenou mobilitu. V těchto případech se 

vychovatel neobejde bez asistenta pedagoga, případně bez osobního asistenta 

dotyčného dítěte. 

▪ oftalmopedie – péče o děti se zrakovým postižením je velice náročná a je k tomu 

nutné speciální vzdělání všech pedagogů, kteří se na výchově a vzdělání dítěte 

podílejí.  

                                                 
12 VALENTA, Milan a kol. Přehled speciální pedagogiky. 2014. Praha: Portál. s. 24  
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▪ logopedie – znepokojivým tempem přibývá dětí s narušenou komunikační 

schopností. I v běžných školách se setkáváme se stále větším počtem žáků, kteří jsou 

nebo by měli být v péči specialisty – logopeda. Pro vychovatele, který má ve svém 

oddělení takové dítě (či děti), je to příležitost pro zařazení logopedických her; 

▪ surdopedie – s dětmi, které jsou sluchově postižené, většinou pracují speciální 

pedagogové ve speciálních základních školách, jejichž součástí bývá také družina.  

Vývojová psychologie – jeden z důležitých předmětů pro vychovatele. Jeho absolvováním 

získá potřebné vědomosti a dovednosti k výkonu profese z hlediska psychických 

vývojových změn, a to především u dětí. V praxi to bude například znamenat, že lépe 

porozumí problémům jednotlivých období v životě žáků. 

Sociální psychologie – sociální vztahy ve skupině, ve třídě, v oddělení, ve společnosti 

spolužáků a kolegů jsou další důležitou součástí profese vychovatele. Jde o osvojení 

asertivního chování, vzorců společenských norem, pozic a rolí. 

Cílem socializace je naučit se žít s ostatními lidmi, vytvářet pozitivní mezilidské vztahy, 

spolupracovat, komunikovat, diskutovat, zvládat kritiku, chovat se asertivně. Naučit 

se vnímat, plnit a tolerovat požadavky dalších členů skupiny, neprosazovat pouze vlastní 

potřeby a nároky, snižovat míru egoismu a agresivity.13 

Sociální management – vychovatel získá studiem tohoto předmětu základní znalosti 

o personální a organizační činnosti. Tyto získané kompetence se uplatní hlavně při výkonu 

pozice vedoucího vychovatele. 

Školský management – opět se jedná hlavně o předmět cílený pro vedoucí pedagogické 

pracovníky, který získá teoretické vědomosti o školském managementu, práva ve školství, 

ekonomických metod a postupů a vedení lidí. 

2.2 Studium vyšší odborné školy pedagogické 

Studium vyšší odborné školy trvá zpravidla 3 roky, bývá ukončeno absolutoriem a udělením 

titulu DiS. (diplomovaný specialista). 

                                                 
13 ZELINKOVÁ, Milota. Hry pro rozvoj emocí a komunikace. 2011, s. 63. 
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Vyšší odborné školy pedagogické nabízejí dva obory, ve kterých je možné tohoto titulu 

dosáhnout: 

▪ předškolní a mimoškolní pedagogika; 

▪ sociální pedagogika. 

Pro výkon pracovní pozice vychovatel, resp. vedoucí vychovatel je vhodný jak obor 

předškolní a mimoškolní pedagogika, tak sociální pedagogika. Oba obory opět stojí 

na hlavních pilířích v oblasti pedagogiky a psychologie a jsou doplněny například 

předmětem hudební, výtvarné a tělesné výchovy. 

2.3 Studium vysoké školy pedagogické 

Terciárním vzděláním se vychovatelům otevře zcela nový obzor. Dojde k rozvoji nejen 

profesních znalost a dovedností, ale i k rozvoji osobnímu. 

Tabulka 2: Výběr vysokých škol, které nabízí obor vhodný pro vychovatele14 

Vysoká škola  Obor 

Univerzita Karlova Vychovatelství 

Univerzita Palackého v Olomouci Vychovatelství  

Vychovatelství a speciální pedagogika 

Masarykova univerzita Brno Vychovatelství 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všechny výše uvedené obory jsou tříleté, zakončené absolutoriem a udělením bakalářského 

titulu (Bc.). 

Základním cílem studia učitelství ve vysokoškolských institucích je u nás připravit – stejně 

jako v jiných zemích – kvalifikovaného pracovníka pro výkon jeho profese. Předpokládá 

se při tom, že programy učitelského studia jsou konstruovány tak, že umožňují studentům 

získávat takové znalosti, dovednosti, postoje atd., jež v celku vytvářejí učitelovu profesní 

                                                 
14  Zdroj: www.seznamskol.eu. Nabídka vysokých škola platná k 21. 2. 2021 
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kompetenci.15 Pokud Průcha takto mluví o vysokoškolském studiu učitelů, lze to takto 

chápat i v kontextu s vychovateli. 

V průběhu studia dojde k prohloubení znalostí ve specializovaných oborech pedagogiky. 

Vychovatel, absolvent vysoké školy, má rozšířené kompetence hlavně v oborech 

psychologie a pedagogice a v dalších klíčových profesních znalostech: 

Vývojová psychologie - vývojovou psychologii můžeme rozdělit do čtyř stádií: 

▪ senzomotorické stadium; 

▪ předoperační stadium; 

▪ stadium konkrétních operací; 

▪ stadium formálních operací. 

Pro vychovatelku v družině základní školy je – vzhledem k věku svěřenců – podstatné znát 

stadium konkrétních operací. V tomto období dítě přechází od hry k produktivním 

činnostem, které vyžadují určité dovednosti. Dochází ke srovnávání a k hodnocení, dítě musí 

dosáhnout svých cílů samostatně, bez pomoci úzké rodiny. Právě v těchto letech si žák 

rozvíjí své kompetence, začíná rozvíjet sebedůvěru a sebeprosazování. Jde o velmi zlomové 

období. Při práci s dětmi například musí využívat naprosto konkrétní operace a názorné 

pomůcky. 

Pedagogika volného času – vychovatel po absolvování vysoké školy bezpečně zná druhy 

a obsah činností ve školní družině a efektivně podněcuje děti k samostatné práci. 

Je to důležitá disciplína pro vychovatele, který je schopen připravit a vést výchovně-

vzdělávací program. 

Sociální pedagogika – vysokoškolsky vzdělaný vychovatel bude mít teoretické znalosti 

o působení na děti z rizikového prostředí. 

2.4 Studium CŽV, kurzy 

Celoživotní vzdělávání je realizováno různými institucemi, hlavně vysokými školami. 

V rámci tohoto studia ovšem nelze studentovi udělit vysokoškolský titul, získává pouze 

                                                 
15 PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2009, s. 221 
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osvědčení o úspěšném absolvování studia. Hlavním důvodem je délka trvání studia, 

což bývá zpravidla jeden akademický rok, na některých vysokých školách až 3 semestry. 

 

Tabulka 3: Výběr z fakult, které nabízejí vhodný program celoživotního vzdělávání 

pro vychovatele16  

FAKULTA, KATEDRA PROGRAM 

Pedagogická fakulta UK Vychovatelství 

Pedagogická fakulta UJEP Vychovatelství 

Pedagogická fakulta MU Vychovatelství 

Pedagogická fakulta MU Pedagog volného času 

Palestra VŠTVS Vychovatelství 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                 
16 Programy, které fakulty nabízí ke dni 18. 7. 2021 
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3 POMOC, KTEROU ZAČÍNAJÍCÍMU VYCHOVATELI POSKYTUJE ODBORNÁ 

LITERATURA 

Na trhu je k dispozici velké množství knih i časopisů, které mohou sloužit (nejen) 

začínajícím vychovatelům jako vzdělávací a didaktická pomůcka nebo jako inspirace 

pro práci s dětmi. 

3.1 Knihy 

Knihy, po kterých má začínající vychovatel sáhnout, by měly obsahovat návody k tomu, 

jak dosáhnout úspěšného rozjezdu své profesní dráhy, jak rozvíjet své osobnostní a profesní 

kompetence. Zároveň napoví, jak efektivně a smysluplně využít čas, který je pedagogovi 

dán k tomu, aby mohl pozitivně působit na rozvoj žáka. 

Mezi autory, kteří se výše uvedenému tématu věnují a publikují, paří například Stanislav 

Bendl, Jiřina Pávková, Jan Průcha, Eva Burdová, Robert Čapek, Jan Neuman, Ivo Jirásek, 

Dagmar Sieglová a další. 

Literaturu pro vychovatele bych rozdělila na dvě části: 

1) pomoc s přímou pedagogickou činností; 

2) pomoc při zvyšování vlastního vzdělání (viz. kapitola 5.5.). 

V následujícím přehledu jsou uvedeny knihy vhodné pro začínající vychovatele z první 

skupiny s krátkým popisem a preferencemi. 
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Tabulka 4: Doporučené knihy pro začínající vychovatele 

NÁZEV KNIHY 

AUTOR 

CHARAKTERISTIKA KNIHY 

DOPORUČENÍ 

Montessori pro (ne)chápavé 

6 – 12 let 

Patricia Spinelli a kol. 

Kniha, která volá po venkovních aktivitách a ukazuje základní 

principy k pochopení světa pomocí montessori technik. 

Doporučuji pro její přehlednost a velké množství aktivit. 

Jednoduché výtvarné 

nápady  

Irena Beránková a kolektiv 

70 jednoduchých a přitom velmi pěkných inspirací na výrobu 

ozdob, hraček i praktických pomůcek. 

Doporučuji pro nádherné a hojné fotografie postupů i již hotových 

výrobků. 

Logopedické pohádky 

Ilona Eichlerová, Jana 

Havlíčková 

Pohádky pro upevnění a procvičování hlásek. 

Doporučuji z důvodu zvyšujícího se počtu žáků se špatnou 

výslovností. 

Výtvarné náměty pro čtvero 

ročních období 

Petra Vondrová 

Náměty pro výtvarné lekce rozdělené do čtyř dílů podle ročních 

období. 

Doporučuji pro rozmanitost technik – kresba tuší, malba, koláž, 

prostorové práce aj. 

Kreslíme a hrajeme 

si ve školní družině 

Alena Kulhánková 

Spoustu nápadů s fotografiemi výsledných prací, ovšem 

bez šablon. Autorka tím dává šanci upravit si předlohu dle vlastní 

fantazie a vytvořit si vlastní dílo. 

Doporučuji pro čtyřicetiletou praxi autorky ve školní družině. 

Výtvarné práce s pohádkami 

Taťjana Macholdová, 

Martin Ryšavý 

52 výtvarných nápadů a úsměvných pohádek. 

Doporučuji pro snahu o to, aby dospělý neovlivňoval děti svým 

viděním okolního světa (např. že pes má čtyři nohy). 

Výtvarné techniky pro děti  

Petra Vondrová 

Kniha inspirovaná vybranými výtvarnými směry umění 20. století 

– pop-artem, akční malbou i akční tvorbou, práce s barvou 

a liniemi, práce s tvárnou hmotou. 

Doporučuji kvůli zajímavým návrhům prací nejen pro jednotlivce, 

ale i ve skupině.  

Zlatý fond her II. 

Jan Hrkal, Radek Hanuš 

Publikace s výběrem nejen nových her z Prázdninové školy 

Lipnice. 

Doporučuji pro všechny, kteří se chtějí seznámit s myšlenkou 

a posláním PŠL. 

Hry s příslovími, hádankami 

a pranostikami 

Eva Schneiderová, Marie 

Hanzová 

Publikace s úkoly pro seznámení dětí s různými příslovími, 

rčeními a souslovími. 

Doporučuji pro skvělou příležitost,  jak dětem rozšířit slovní 

zásobu. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2 Časopisy 

Časopisy pro pedagogy a vychovatele vychází buď v tištěné nebo v elektronické formě. 

Vychází většinou jen několikrát do roka, často čtvrtletně. Výhodou těchto periodik je to, 

že mohou rychle reagovat na aktuální situace a problémy českého (i zahraničního) školství. 

Přestože jsou časopisy věnovány primárně učitelům, najde se v nich spoustu odborných 

článků a příspěvků i pro vychovatele. Jistě mají svou specifickou úlohu v komunitě všech 

pedagogických pracovníků. 

Mezi nejznámější časopisy řadíme Učitelské noviny, Komenský, e-Pedagogium, 

Pedagogika, Informatorium 3 – 8. 

Je jasné, že tyto časopisy mají nejen odlišné tematické zaměření, ale také rozdílnou úroveň 

vědeckosti – některé jsou vysoce teoretické, jiné jsou vydávány nejen pro vědce, 

ale i pro pracovníky školské praxe apod.17 

Mezi doporučené časopisy pro vychovatele bych ovšem zařadila i časopisy s inspirací, 

případně časopisy určené pro děti ve věku 6 – 10 let. Právě tato periodika jsou účelným 

pomocníkem při práci s dětmi v družinách. Časopis ale může posloužit i samotným žákům 

v družině, kteří se věnují odpočinkové činnosti a chtějí při čtení vybraných článků relaxovat. 

                                                 
17 PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. 2006. s. 205 
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Tabulka 5: Doporučené časopisy pro začínající vychovatele 

Název časopisu Stručná charakteristika 

 

Pedagogika 

Časopis, který vydává Pedagogická fakulta UK. Obsahuje 

recenzované vědecké studie, příspěvky k aktuálním tématům. 

Vychází zpravidla čtyřikrát ročně.  

 

Hudební výchova 

Inspirace pro vychovatele v oblasti hudební výchovy – didaktika, 

metodické náměty, notové přílohy. Vychází čtyřikrát ročně, vydává 

PedF UK. 

Výtvarná výchova Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní 

a mimoškolní. Vychází 2x ročně jako dvojčíslo, vydává PedF UK.  

Informatorium 3 – 8 Časopis speciálně určený pro MŠ a ŠD.  

 

Čtyřlístek 

Přes 50 let vycházející česká klasika s Fifinkou, Myšpulínem, 

Bobíkem a Pinďou. 

 

21. století JUNIOR 

Čtení pro děti od 8 let. Zábavné čtení o podivuhodných tajích 

přírody, o moderní vědě, ale i volnočasových aktivitách a mnoho 

dalšího.  

Tvoříme s dětmi Inspirace pro tvořivé děti, vychází 4x ročně. 

 

Mateřídouška 

Tradiční český časopis se sedmdesátiletou historií. Zábavné i naučné 

čtení, rébusy, křížovky, komiksy a tipy na dobré knihy a filmy. 

ABC Časopis pro mládež zaměřený na techniku a přírodovědu. 

 

Gymnasion 

Každé číslo časopisu je věnováno konkrétnímu tématu nejen z oboru 

zážitkové pedagogiky. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3 Pedagogické slovníky 

Posledním tištěným zdrojem informací jsou pedagogické slovníky. 

Velkým přínosem těchto slovníků je, že ustalují, resp. kodifikují terminologii pedagogické 

vědy a usnadňují mezinárodní komunikaci.18 

                                                 
18 PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. 2006, s. 212. 
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Fundamentální dílo tohoto druhu je Pedagogický slovník autorů Průchy, Walterové 

a Mareše. Jedná se o výkladový slovník19, který obsahuje základní pojmy z oboru 

vzdělávání. 

Druhý Průchův slovník – Česko-anglický pedagogický slovník je prostředek, jak vyhovět 

stále rostoucí nutnosti komunikovat v anglickém jazyce. Slovník obsahuje zhruba 

6000 hesel. 

                                                 
19 Pojmem výkladový slovník rozumíme takový slovník, který ke konkrétním pojmům podává objasnění 

jejich významu. 
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4 POMOC, KTEROU ZAČÍNAJÍCÍMU VYCHOVATELI POSKYTUJÍ ODBORNÉ 

WEBOVÉ STRÁNKY 

Webových stránek, kde může začínající vychovatel čerpat rady a inspiraci, je obrovské 

množství. V těchto případech je nutné objektivně posoudit, zda stránky jsou vedené 

profesionálně, zda jsou články recenzované, případně se zaměřit na jména autorů příspěvků. 

Webové stránky tvoří jeden ze základních informačních zdrojů v dnešní společnosti, protože 

mají následující výhody (nejen pro vychovatele):  

▪ poskytují ucelený soubor informací z mnoha úhlů pohledu; 

▪ je možné z nich čerpat nové náměty a postupy; 

▪ fungují jako jedna velká databáze obsahující velké množství informací; 

▪ jsou přístupné odkudkoliv a kdykoliv (například z mobilního telefonu v případě 

potřeby); 

▪ dále například jednoduchost zpracování. 

Na straně druhé je patrné, že webové stránky nemohou patřit mezi základní metody podpory 

vychovatelů, jelikož mezi základní metody patří jiné způsoby podpory.  Je možné 

konstatovat, že webové stránky mohou pomoci výrazným způsobem jako sekundární zdroj 

informací, které je možno využít při práci vychovatele. 

4.1 www.rvp.cz 

Mezi doporučené weby bych zařadila stránky zřizované Ministerstvem školství, například 

www.rvp.cz. 

Co je rvp.cz? 

Jedná se o metodický portál, je to volně přístupná elektronická databáze odborně 

garantovaných námětů do výuky reflektujících principy školské reformy a teoretických 

příspěvků k novým tématům jako jsou klíčové kompetence, průřezová témata, autoevaluace, 

funkční gramotnosti. Přináší návody a tipy pro tvorbu ŠVP a práce s ním. Jsou 

zde ke stažení RVP pro jednotlivé stupně všeobecného vzdělávání a příslušné manuály 
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či další metodické publikace. Je zdrojem digitálních učebních materiálů k okamžitému 

použití. Vytváří prostor pro diskusi.20 

4.2 Přehled doporučených webových stránek  

Výběr z webových stránek, ze kterých může začínající vychovatel čerpat 

Tabulka 6: Doporučené webové stránky pro začínající vychovatele 

Název webu Stručná charakteristika 

www.avsz.cz Stránky vytvořené Asociací vychovatelů, 

odpovědi na základní otázky z oblasti 

zájmového vzdělávání. 

Facebooková skupina Inspirace 

pro vychovatelky a vychovatele 

Inspirace pro tvorbu ve školní družině, 

fotografie a návody. 

www.digifolio.rvp.cz Příklady dobré praxe školních družin 

a školních klubů. 

 

www.pinterest.com 

Nekonečná studnice nápadů pro vyrábění, 

malování aj. pro každou příležitost. 

 

edu.ceskatelevize.cz 

Soubor edukačních videí z různých oblastí – 

pro vychovatele např. praktické činnosti, 

výchova ke zdraví, výtvarná výchova, 

přírodověda a další. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                 
20 Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/weby 
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5 POMOC, KTEROU ZAČÍNAJÍCÍMU VYCHOVATELI POSKYTUJE 

ZAMĚSTNAVATEL 

Každá škola je specifická. Je nutné přemýšlet nad tím, jak nejlépe, vzhledem k potřebám 

školy a pedagogů, systém profesního rozvoje pedagogů nastavit.21 

Zaměstnavatel má několik možností, jak začínajícímu pedagogovi pomoci. Záleží 

na metodikách konkrétní školy. Cílem každého ředitele školy má být to, aby adaptační doba 

začínajícího vychovatele byla co nejkratší. Za tímto účelem je vhodné vypracovat adaptační 

plán a do něj zahrnout veškeré potřebné podpůrné akce. 

5.1 Uvádějící vychovatel (mentoring) 

Začínající vychovatel může mít k dispozici svého mentora, zkušenějšího kolegu, který 

mu v prvních měsících/letech pomáhá zvládnout začátky profesní praxe. 

Uvádějící vychovatel má: 

▪ poskytovat rady a pomoc; 

▪ být sám začínajícímu vychovateli vzorem; 

▪ dát svému svěřenci pocit podpory a jistoty. 

Funkci uvádějícího vychovatele by měl pracovník přijmout dobrovolně, po předchozí 

domluvě. Měl by si být vědom faktů, které toto postavení s sebou přináší: musí se jednat 

o empatického, trpělivého a spolehlivého člověka, na kterého se budou jeho svěřenci 

bez obav obracet. 

Jan Průcha se ve své Moderní pedagogice zabýval myšlenkou, kdo je zkušený učitel?22 

Pro naše účely by jeho výklad zcela jistě posloužil i pro otázku: Kdo je zkušený vychovatel? 

Průcha tvrdí, že učitel nabývá vlastností experta po pěti letech pedagogické práce. Avšak 

jako důležitější, než délku praxe vidí v tom, jaké vlastnosti nabývá zkušený učitel. Tedy: 

Co charakterizuje zkušeného učitele? A opět můžeme jeho shrnutí učitelské způsobilosti 

převést i na vychovatele: 

                                                 
21 PRAŽÁKOVÁ, Dana. Profesní rozvoj učitelů v datech ČŠI.Řízení školy. 2021, č. 4. s. 15 

22 PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál. 2009, s. 217. 
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Učitelská způsobilost má být založena na: 

1) dosažené odborné připravenosti; 

2) úspěšném absolvování nástupní praxe (alespoň jednoroční praxe na škole); 

3) osobnostních předpokladech pro výkon učitelské profese.23 

Mezi nejčastější problémy spojené s uváděním začínajících patří časová vytíženost 

uvádějících učitelů. (...) Velký vliv na výběr uvádějícího učitele má také velikost školy. 

Pokud učitelé působí ve velké škole, která je rozmístěná v několika budovách, mohou být 

pravidelná setkávání uvádějících a začínajících učitelů komplikovaná.24 

5.2 Školení 

Na českém trhu existuje poměrně velké množství školících firem a sdružení. Nabízejí 

spoustu programů a různých forem školení. 

                                                 
23 PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál. 2009, s. 218. 

24 Začínajícím učitelům nejčastěji pomáhají kolegové s podobnou aprobací. Učitelské noviny. Praha, 13. října 

2020, roč. 123, č. 34. 
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5.2.1 Výběr z nabídky školení k tvorbě výchovných, vzdělávacích, zájmových, 

sportovních a dalších akcí vhodných pro začínající vychovatele25 

 Tabulka 7: Doporučená školení pro začínající vychovatele – tvorba aktivit 

Vzdělávací společnost Název školení Stručná charakteristika 

 

Zřetel s.r.o. 

Rozvoj kreativity 

a kreativního myšlení 

pedagoga 

Metodický návod 

pro používání nástrojů 

kreativního myšlení žáků.  

 

Infra s.r.o. 

 

Čtenářské dílny 

Snaha přivést děti ke čtení, 

četba jako nedílná součást 

volného času. 

 

VISK 

Cestování po kontinentech – 

kulturní povědomí 

a vyjádření prožitku hudbou 

a pohybem 

 

Hudebně-pohybové hry 

a aktivity. 

Lipka Hračkárna Práce s přírodním 

materiálem a jeho zařazování 

do environmentální výchovy. 

Montessori centrum Brno Montessori pedagogika 

pro ZŠ 

Základy montessori 

pedagogiky. 

 

ACZ Vzdělávací centrum 

Komunikace s rodiči žáků 

s výchovnými problémy 

Nastavení partnerské 

komunikace mezi pedagogy 

a rodiči. 

Lipka Zdravá školní zahrada Vyvážená školní zahrada 

bez chemie. 

JA Czech Moje první peníze Peníze a jejich role 

ve společnosti. 

 

VISK 

Využití pohádek 

při motivaci v ekologické 

výchově 

Využití již existujících 

či k tomuto tématu 

vytvořených pohádek 

pro environmentální 

výchovu. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                 
25 Nabídky školících firem platné ke dni 18. 7. 2021 
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5.2.2 Výběr z nabídky školení pro rozvoj kompetencí vychovatele26 

Tabulka 8: Doporučená školení pro začínající vychovatele – rozvoj kompetencí 

Vzdělávací společnost Název školení Stručná charakteristika 

Zřetel s.r.o. Asertivita v životě pedagoga Zdokonalení svého vlastního 

asertivního chování. 

Olchavová Jak efektivně jednat s rodiči 

ve škole a ve školní družině 

Zásady a pravidla 

profesionálně vedeného 

rozhovoru. 

Jankula Osobnostní rozvoj pedagogů 

volného času 

Utváření osobnosti pomocí 

volnočasových aktivit. 

VISK Prevence syndromu 

vyhoření ve školním 

prostředí 

Jak nevyhořet... 

Zřetel s.r.o. Psychohygiena pedagoga 

jako prevence syndromu 

vyhoření 

Návod na zvládnutí 

zátěžových, obtížných 

a chronických situací 

v životě pedagoga. 

Centrum celoživotního 

vzdělávání PdF UP 

v Olomouci 

Kurz první pomoci 

rozšiřující zdravotnické 

znalosti pedagogů 

Doplnění znalostí první 

pomoci a zdravovědy. 

Olchavová (Mlu)vím, tedy jsem Vodné pro vychovatele, kteří 

chtějí pracovat na svém 

mluveném projevu. 

ACZ Vzdělávací centrum Komunikace s rodiči žáků 

s výchovnými problémy 

Nastavení partnerské 

komunikace mezi pedagogy 

a rodiči. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                 
26 Nabídky školících firem ke dni 30. 8. 2021 



 

34 

 

5.3 Metodická sdružení  

Metodická sdružení by se dalo definovat jako součást vnitřního řízení školy. Metodické 

sdružení vede vedoucí vychovatelka, účastní se ho všechny vychovatelky ze všech oddělení 

a schází se minimálně 2 x za pololetí27. 

5.3.1 Cíle metodického sdružení 

Metodické sdružení má za cíl: 

▪ připravit týdenní/měsíční/roční tematické plány pro zájmovou činnost; 

▪ organizovat práci a vedení dokumentace ve ŠD; 

▪ seznámit s plánem akcí a naplánovat zapojení dětí do různých soutěží a aktivit; 

▪ navrhnout postupy pro práci s dětmi s různými podpůrnými opatřeními; 

▪ řešit specifické potřeby jak vychovatelů, tak žáků; 

▪ kontrolovat inventář a pomůcky; 

▪ organizovat zápis do ŠD; 

▪ evaluovat. 

Součástí těchto sdružení je předávání informací nejen od vedoucí vychovatelky 

k podřízeným a naopak, ale i mezi vychovatelkami navzájem. Česká školní inspekce 

o vzájemné spolupráci a kolegiální podpoře píše toto28: Pokud se podaří, že kolegové 

bez ohledu na míru zkušenosti řeší nějaký problém společně a do jeho řešení každý vnáší 

svůj pohled, své nápady, a v jejich společné diskusi navíc vznikají nápady nové, pak nastává 

skutečně užitečná situace společného učení, situace autentické kolegiální podpory. 

Pro začínajícího vychovatele je metodické sdružení účinná forma seznámení 

se s kompletním chodem konkrétní školní družiny. Bohužel ne na všech školách 

je metodické sdružení v družině zakotveno ve směrnicích, ale jedná se spíše o výjimky. 

                                                 
27 Metodická sdružení se obvykle schází jednou v přípravném týdnu a dále na konci každého pololetí, resp. 

čtvrtletí. V průběhu pololetí se schází dle potřeby.  

28 ČŠI. Publikace s uvolněnými úlohami z šetření PIRLS 2016. 2018, s. 175. 
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Z výše uvedených činností je zřejmé, že metodické sdružení je vybaveno poměrně silnými 

kompetencemi a jedná se tedy o jeden z hlavních pilířů pomoci pro začínající 

vychovatele. 

5.4 Supervize 

Co je supervize? Kdo je vlastně supervizor? Jaké jsou požadavky na jeho vzdělání, případně 

na odbornou praxi?  

Supervize je odborná podpora vedoucí ke zvyšování odborných kompetencí pedagogů. 

Při supervizi se setkávají dva typy účastníků: 

▪ supervizor; 

▪ supervidovaný. 

5.4.1 Supervizor 

 Supervizorem pro školské zařízení se rozumí osoba poskytující supervizi a splňující 

stanovené kvalifikační požadavky, která není v pracovněprávním vztahu k právnické osobě 

vykonávající činnost školského zařízení, v němž bude supervizi provádět, ani není k této 

právnické osobě v jiném právním nebo faktickém vztahu, který by mohl bezpečné prostředí 

a nezávislost poskytování supervize narušovat.29 

5.4.2 Supervidovaný 

Supervidovaný je pedagogický pracovník, který souhlasí s poskytnutím supervize. 

5.4.3 Požadavky na vzdělání supervizora 

Supervizor je odborník, který:  

A. je absolventem magisterského vysokoškolského vzdělání v oblasti psychologických, 

pedagogických nebo sociálních věd anebo lékařství; 

B. po dosažení vzdělání podle písm. A) má nejméně 10 let praxe v pomáhající profesi 

(v oblasti přímé práce s klienty); 

C. je absolventem akreditovaného psychoterapeutického výcviku; 

                                                 
29 Metodický pokyn k poskytování supervize. MŠMT. Dostupné z https://www.msmt.cz/file/1569_1_1/ 
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D. absolvoval výcvikový program v supervizi ukončený závěrečnou zkouškou.30 

5.4.4 Předpokládané výstupy supervize 

Supervize mají pomoci pedagogům ke zvyšování motivace a zlepšení vztahů na pracovišti. 

Posiluje a podporuje nejen jednotlivce, ale i celé pracovní skupiny a týmy. Důležitým 

výstupem by mělo být zlepšení komunikace jak mezi kolegy, tak mezi nadřízenými 

a podřízenými, respektive s vedením školy.  

Často se při supervizi otevře sporné, diskutabilní či delikátní téma, které do té doby nebylo 

řešeno nebo přehlíženo. 

Supervizor nikdy nesmí hodnotit a soudit konkrétní situace ani konkrétní osoby. 

Veškeré informace, které při supervizi zazní, jsou důvěrné! 

5.5 Hospitace 

Hospitací se rozumí návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. s cílem poznání stavu 

a úrovně výchovné a vzdělávací práce.31  

Lze tomu tedy rozumět tak, že začínající vychovatel za účelem poznání pedagogických 

metod kolegů navštíví jiné oddělení školní družiny. V praxi lze ovšem hospitaci 

u vychovatelů provést jen za určitých podmínek:  

▪ vychovatel uskuteční hospitaci u kolegů, kteří přebírají děti do přímé pedagogické 

činnosti v dřívějším čase než on; 

▪ vychovatel uskuteční hospitaci poté, co si za sebe zajistí suplujícího pedagoga; 

▪ vychovatel uskuteční hospitaci ve třídě dětí, které má v oddělení, přímo v čase 

školního vyučování. 

První dvě varianty jsou pro začínajícího vychovatele velkým pozitivem. Může vidět 

zkušenější, znalejší a erudovanější kolegy v okamžiku přímého pedagogického působení 

na vychovávané. Vidí, jakým způsobem řeší znalý kolega konkrétní situace s dětmi, 

                                                 
30 Tamtéž  

31 PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 2013, s. 92. 
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případně s rodiči. Může sledovat pracovní postupy při přecházení dětí do kroužků, vydávání 

děti pověřeným osobám a další aktivity. 

Třetí varianta by se mylně mohla zdát pro vychovatele jako nepřínosná, ale opak je pravdou. 

Vyučování ukáže děti ve zcela odlišném úhlu, než jak je vidí pedagog v družině. Je také 

možné, že u některých dětí vychovatel řeší kázeňské problémy, ale v čase vyučování se žák 

chová ukázněně a dodržuje dohodnutá pravidla. Nebo naopak. A v tuto chvíli je velice 

důležitá spolupráce vychovatele s třídním učitelem. 

5.6 Samostudium 

Pedagogický slovník definuje samostudium takto: Individuální studium, které provádí 

jedinec s využitím různých edukačních prostředků.32 

Dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících má každý pedagog k dispozici 

během školního roku celkem 12 dní volna. 

Toto volno lze čerpat po předchozí domluvě s vedením školy a je na vychovateli, jakou 

formu samostudia zvolí: 

▪ neřízená forma (na základě motivace nebo zájmu vychovatele); 

▪ řízená forma (např.četba konkrétní literatury). 

Tabulka 9: Výběr doporučených knih pro začínající vychovatele k samostudiu 

Název knihy 

Autor 

Stručná charakteristika knihy 

Inkluzivní pedagogika 

Viktor Lechta 

Rozsáhlá monografie k tématu inkluze. Silný autorský 

kolektiv, který odborně zpracoval okruh aktuálních problémů 

inkluzivní pedagogiky. 

Výchova ke zdraví 

Jitka Machová, Dagmar 

Kubátová a kol. 

Upevňování hygienických, pracovních, zdravotně 

preventivních návyků, rozvíjení klíčových kompetencí 

pro zdravý životní styl. Kapitoly o šikaně, psychické zátěži, 

poruchách příjmu potravy, obezitě, dětských úrazech. Skvělý 

pomocník pro nejen začínající nejen vychovatele. 

Školní družina 

Bedřich Hájek, Jiřina 

Soubor pedagogických rad, uspořádání a pokynů pro úspěšné 

vykonávání práce vychovatelky od předních českých 

                                                 
32 PRŮCHA Jan. Pedagogický slovník. 2013, s. 257. 
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Pávková a kol. pedagogů.  

Jak vytvořit vzdělávací 

program pro školní družiny 

Bedřich Hájek a kol. 

Průvodce tvorbou vzdělávacího programu. 

Pedagogické ovlivňování 

volného času: Trendy 

pedagogiky volného času 

Bedřich Hájek, Břetislav 

Hofbauer, Jiřina Pávková 

Požadavky a podmínky pro pedagogy, kteří se věnují dětem 

v jejich volném čase. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

Metodologie 

Praktická část bakalářské práce, která navazuje na teoretickou část, prezentuje výsledky 

výzkumného šetření. 

Veškeré grafy a tabulky, které jsou v této části publikovány, jsou mé vlastní. 

Praktická část této bakalářské práce by měla například ukázat, jaké formy podpory začínající 

vychovatel ocenil nejvíce. V dotazníku jsem položila respondentům i opačnou otázku – 

co vám chybělo, co bylo pro vás v začátcích nejtěžší? 

V praktické části bakalářské práce byly použity dvě metody: 

▪ dotazníky; 

▪ polostrukturované rozhovory. 

Dotazníky 

Vytvořeny byly dva typy dotazníků: 

▪ pro začínající vychovatele; 

▪ pro vedoucí vychovatele. 

Dotazník pro začínající vychovatele obsahuje celkem deset otázek. Některé otázky byly 

uzavřené, některé otevřené. Respondenti odpovídali věcně a prakticky. Ve většině odpovědí 

je patrná snaha o upřímnost, ale některé dotazníky se vrátily bez odpovědí v otevřených 

otázkách. Takových bylo ovšem minimální množství. 

Dotazník pro vedoucí vychovatele obsahuje sedm otázek, většina uzavřených, pouze dvě 

jsou otevřené. V nich respondenti odpovídali podle svých zkušeností na otázky týkající 

se výběru uvádějící vychovatelky a zvládání počátečních potíží. 

Celkově jsem vycházela u vychovatelů z osmdesáti tří odpovědí, u vedoucích vychovatelů 

ze třiceti dvou odpovědí. 

Charakteristika výzkumného vzorku 

Respondenti, které jsem oslovila s žádostí o vyplnění dotazníku, pracují na pozici 

vedoucích vychovatelů a vychovatelů v družinách základních škol. 
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Vybrala jsem několik škol na území hlavního města Prahy, ale většina dotazníků směřovala 

napříč republikou. Školy jsem vybírala mezi velkými a většími městy (nad 50 000 obyvatel), 

ale i mezi menšími městy s jednou nebo dvěma školami. Mojí snahou byl sběr dat 

od vychovatelů s vysokým i nízkým počtem oddělení, aby nedošlo ke zkreslení výsledných 

dat. 

Při zpracování dat jsem vycházela z počtu odpovědí: 

Tabulka 10: Počet odpovědí pro praktickou část práce 

Odpovědi začínajících vychovatelů 82 

Odpovědi vedoucích vychovatelek 31 

Zdroj: vlastní zpracování 

Polostrukturovaný rozhovor 

Druhá technika sběru dat je v podobě polostrukturovaných a hloubkových rozhovorů 

se začínající vychovatelkou, její mentorkou a s vedoucí vychovatelku ve školní družině. 

Mechanismus výběru těchto dotazovaných byl založen na dostupnosti a dobrovolnosti. 

Charakteristika výzkumného vzorku 

Rozhovory, které jsem vedla se všemi vychovatelkami, včetně té vedoucí, mi poskytly 

vychovatelky s nejméně roční praxí.  
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7 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – ZAČÍNAJÍCÍ VYCHOVATEL 

Abych zachovala kompatibilitu s teoretickou částí, jsou odpovědi z výzkumné skupiny 

rozděleny tak, jak jsou rozděleny kapitoly ve výše uvedené teoretické části. 

Oddíl I. – Vzdělání 

 

Graf 1: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Z uvedeného grafu je patrné, že více než polovina (46 z 82 dotazovaných) vychovatelů 

má více než středoškolské vzdělání. Toto je pro samotný obor vychovatelství velice 

příznivý údaj. 

42,7% vychovatelů jsou středoškoláci. Řečeno konkrétními čísly, jedná se o 36 z 82 

dotazovaných. 

V dotazníku byla na výběr i možnost vyučena, tuto variantu nikdo nezvolil. 

Jaký typ střední školy jste vystudovala? 

Více než třetina vychovatelů, kteří vyplnili dotazník, mají vystudovanou střední 

pedagogickou školu. 
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Graf 2: Jaký typ střední školy jste vystudovala? 

Vyplývá z toho fakt, že takřka 64 procent vychovatelů (52 z 82 dotazovaných), kteří 

působí ve školních družinách, jsou lidé „mimo obor”. Osobně vidím tento výsledek jako 

smutné přiznání toho, že jen málo absolventů pedagogických škol je spokojeno se svým 

výběrem a že se pozitivně identifikovali se zvoleným oborem. Otázkou je, proč tomu tak je? 

Zjišťují si školy míru spokojenosti absolventů s uplatněním na trhu práce?  

Na druhou stranu výsledky v žádném případně neukazují, že by vychovatel bez SPŠ byl 

v praxi horší vychovatel. Empatický, laskavý a chápající přístup k dětem se z knih naučit 

nedá – ten je v srdci. 

Pokud máte vystudovanou střední pedagogickou školu, vnímala jste to jako výhodu 

v počátku své praxe? Pokud ne, vadilo Vám to v začátcích? 

Jedna z podstatných otázek tohoto oddílu. Zde bylo zásadní to, zda vychovatelé cítili 

své vzdělání jako přínos. Jednalo se o otevřenou otázku. 

Výsledky interpretuji takto: 

Všichni vychovatelé bez výjimky, kteří měli na začátku své praxe již ukončené pedagogické 

vzdělání, považovali tuto skutečnost za pozitivum. Znamená to, že si zpětně uvědomili své 

vzdělání jako něco podstatného a významného, něco, co jim zjednodušilo proces 

zapracování se. 



 

43 

 

Oddíl II. – Pomoc mentora 

Spolupracovala jste v začátcích své praxe se zkušenější kolegyní, mentorkou 

či uvádějící vychovatelkou? 

V této otázce byly na výběr tři možnosti odpovědí: 

▪ neměl/a jsem žádného mentora (poměr odpovědí 31,7%); 

▪ ano, měl/a jsem uvádějícího vychovatele (poměr odpovědí 23,2%); 

▪ ano, konzultoval/a jsem v začátcích se zkušenějším kolegou (poměr odpovědí 

45,1%). 

 

Graf 3: Spolupracovala jste v začátcích své praxe se zkušenější kolegyní, mentorkou 

či uvádějící vychovatelkou? 

Celých 31,7 % (26 z 82 dotazovaných) začínajících pedagogů nemělo možnost opřít 

se o rady a pomoc zkušenějšího kolegy. Dle mého názoru se jedná o vysoké číslo. Pokud 

necelá třetina vychovatelů dostala pouze základní informace ke své práci a pak si „nějak 

poraď”, není to dobrá vizitka vedení konkrétních škol. Jak bylo psáno v kapitole 5., cílem 

každého ředitele školy má být co nejkratší adaptace nových pedagogů. Za zamyšlení také 

stojí, proč se dotyčných dvacet šest začínajících na své kolegy neobrátilo alespoň formou 

konzultace samo od sebe. 

Naopak přes 68% (56 z 82 dotazovaných) jich mělo příležitost porad s mentory 

či konzultací se zkušenějšími kolegy. To znamená, že nebyli na své začátky v profesi sami 

a mohli se o někoho opřít. 
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V čem vidíte hlavní přínos vaší spolupráce? 

Odpovědi byly v této otázce otevřené, každý z odpovídajících měl možnost subjektivně 

posoudit, co mu spolupráce s kolegou dala. 

Mezi nejzajímavější odpovědi bych uvedla:33 

▪ „Viděla jsem na jejím přístupu klady i zápory, věděla jsem, co chci dělat jinak.”; 

▪ „Uvádějící vychovatelka mi pomohla hlavně radami z praxe, to v učebnicích 

nenajdete.”; 

▪ „Cenné rady, okamžitá zpětná vazba, ochota odpovídat na veškeré moje dotazy 

a to i opakovaně.”; 

▪ „Přenos zkušeností, pomoc s administrativou, pomoc při řešení výchovných 

problémů žáků, seznámení se s chodem školy a vztahů.”; 

▪ „Jako hlavní přínos vidím v pomoci zvládání různých neočekávaných situací, jednání 

s rodiči i s dětmi, které nechtějí moc spolupracovat.”; 

▪ „Nedostala jsem možnost uvádějícího kolegy, ptala jsem se nadřízené, což jsem 

se moc ptát nechtěla, sama mi nenabídla pomoc, pouze ve vedení třídní knihy, 

ne však pedagogického působení na děti.”. 

Jak jste se s uvádějícím vychovatelem (pokud jste ho měli) scházeli? 

Celých 40,9% – 34 ze 70 odpovídajících se scházelo se svým mentorem osobně 

a pravidelně. Znamená to, že vedoucí vychovatelka určila harmonogram vzájemných 

setkání obou stran k předávání informací. Účastníci schůzky se setkávají buď po celý rok 

ve stejných intervalech, nebo dochází postupem času k omezení počtu setkání. 

30,3% (25 ze 70 odpovídajících) se vidělo jen v případě nutnosti, většinou při řešení 

nějakého konkrétního problému. Tento systém praktikují velké školy při vysokém počtu 

družinových oddělení. Není jednoduché najít v rozvrhu dvou vytížených vychovatelů 

dostatek času na pravidelné schůzky. V tomto případě je domluva začínajícího a uvádějícího 

taková, že v případě jakýchkoliv nejasností, pochybností či nejistot bude začínající 

neprodleně kontaktovat svého mentora, případně vedoucího vychovatele. 

                                                 
33 doslovný přepis 
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13,6% (11 ze 70 odpovídajících) spolu konzultovali při náhodném setkání ve škole. Tento 

systém se oprávněně jeví jako nedostatečný a neúplný. Při náhodném setkání dvou plně 

zaneprázdněných vychovatelek nelze ke stoprocentní spokojenosti vyřešit položený dotaz 

či problém k řešení. Tento režim obecně nelze doporučit. 

S čím jste si musel/a poradit sám/a? 

Opět se jednalo o otevřenou otázku. 

Vyskytovaly se odpovědi typu: „Se vším.” případně „S ničím.” 

Ve většině případů ovšem vychovatelé odpovídali, že si museli sami poradit s nalezením 

toho správného přístupu ke konkrétním dětem. Poukazovali na těžkosti a složitosti 

při práci s dětmi se SVP34, případně psali výtky k nedostatku asistentů pedagoga k těmto 

dětem v družinách. 

Otázce asistentů ve školních družinách by měla být věnována náležitá pozornost, protože 

jejich práce je díky inkluzi momentálně nenahraditelná. Výtky vychovatelů k nedostatku 

těchto pedagogických pracovníků v družinách z vlastní praxe potvrzuji jako oprávněnou. 

Často se stává, že žáci mají svého asistenta pouze na dobu vyučování nebo jen na část 

družiny. Asistent z důvodu naplnění svého úvazku odchází tak, jak má daný rozvrh a ne tak, 

jak odchází dítě. Z vlastní praxe také musím podotknout, že rodiče asistovaných dětí 

si je často vyzvedávají až v pozdějších odpoledních hodinách. Několikrát jsem byla 

svědkem rozhovoru vedoucí vychovatelky s těmito rodiči, kdy poukazovala na to, že dítě 

bývá v družině až několik hodin bez AP a situace je pro obě strany obtížná – jak pro dítě, 

tak pro vychovatele. Ve výsledku vlastně pro celé oddělení. 

Pokud se podíváte zpětně, jaká pomoc byla pro Vás nejpřínosnější? 

Opět otevřená otázka, kde měli respondenti možnost vybrat tu pomoc, kterou by chtěli 

vyzdvihnout nad ostatní. 

Často byla zmiňována ochota a trpělivost kolegyň a možnost osobních konzultací. Také 

jsem zaznamenala i pomoc v podobě opory při seznamování se se složitější administrativou. 

                                                 
34 SVP – speciálně vzdělávací potřeby 
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Z toho vyplývá, že v začátcích vychovatel ocení právě osobní kontakt se zkušenějším 

kolegou, který pomůže nejen radou. 

Objevila se i odpověď, kdy vychovatelka ocenila možnost vzájemných hospitací, a to nejen 

v družině, ale i v dopoledním vyučování. 

Respondenti dále oceňovali vstřícnost vedení při dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

Co Vám v začátcích chybělo nejvíce?  

Při této otázce se respondenti zamysleli nad tím, co jim chybělo na začátku jejich 

vychovatelské kariéry. Bohužel se často objevily výtky k nedostatku času na zaškolení, 

špatnému nebo nedostatečnému metodickému vedení a pocitu nedocenění odvedené 

práce. 

Některé ze starších vychovatelek zmínily, že dříve nebyla oddělení tak dobře vybavena 

hračkami, hrami a různým pracovním materiálem. 

Následuje doslovný přepis některých odpovědí:  

▪ „Nic, oproti dnešku samé papírování.”; 

▪ „Lepší kolektiv celkově mezi pedagogy. Nyní už jsem na jiném pracovišti.”; 

▪ „Nadhled a shovívavost k nováčkovi”; 

▪ „spolupráce s jinými školami”; 

▪ „Klidné prostředí na pracovišti”; 

▪ „Jak zvládnout tak velký počet dětí”; 

▪ „Systém”. 
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Oddíl III. – Ostatní zdroje podpory 

 

Graf 4: Dostáváte od zaměstnavatele nabídku DVPP? 

Zaměstnavatelé dle výše uvedeného grafu poskytují nabídku dalšího vzdělání ve velké míře. 

Ze 78 odpovědí jich bylo kladných 64, pouze 14 respondentů nabídky DVPP nedostávalo. 

 

Graf 5: Účastnila jste se někdy školení zaměřeného na to, jak zvládnout počáteční 

potíže v praxi? 

Pouze minimální část vychovatelů mělo možnost odborného školení v začátcích praxe – 

přesně je to 10 respondentů z 82. 

Otázkou je, z jakého důvodu začínající vychovatelé nedostali možnost školení. Jedna 

z variant je neochota vedení školy posílat vychovatele na školení kvůli nutnosti suplování 

do pozdějších odpoledních hodin. Další možnost je ta, že vychovatel nabídku školení dostal, 

ale chybně jej vyhodnotil jeho neefektivní a nepřihlásil se. 
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V kapitole 5.2 je zpracován přehled školení, která může začínající vychovatel využít. 

Při výběru těchto programů byl důležitý aspekt rozvoje kompetencí. Všechna školení jsou 

tedy zvolena tak, aby byla pro začínajícího vychovatele přínosem. 
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8 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – VEDOUCÍ VYCHOVATEL 

Dotazník obsahuje celkem 9 otázek. Opět jsem zjišťovala vzdělání vedoucích pracovníků, 

dále počet oddělení, za které vedoucí vychovatelka zodpovídá. Další otázky se již přímo 

týkají uvádějících vychovatelek. Poslední část byla shodná s předešlým dotazníkem – 

spokojenost a účast na DVPP. 

 

Graf 6: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Prakticky polovina dotázaných vedoucích vychovatelů má více než středoškolské vzdělání 

– 15 z 31 odpovídajících. Právě minimálně středoškolské vzdělání by mělo být 

požadavkem pro obsazení této pozice, ale vzhledem k náročnosti této pozice je vhodnější 

vyšší vzdělání (nejlépe ISCED 5 a výše). 
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Graf 7: Jaký typ střední školy jste vystudoval/a? 

18 vedoucích vychovatelů má střední pedagogickou školu, ostatní dotázaní jsou z jiných 

oborů. 

Tabulka 11: Pokud máte vysokou školu, jaký obor jste studoval/a? 

Obor Počet VV35 

Pedagog volného času 3 

Sociální nebo speciální pedagogika 5 

Rekreologie 1 

Andragogika 1 

Učitelství 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zde výsledky ukázaly, že všichni vedoucí pracovníci ve školních družinách, pokud mají 

vystudovanou vysokou školu, mají vysokoškolské vzdělání v pedagogických vědách. 

Ideální obor pro vychovatelku do školní družiny Pedagog volného času mají tři vedoucí 

vychovatelé. 

Zajímavým oborem v odpovědích byla Rekreologie. 

                                                 
35 VV – vedoucích vychovatelů 
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Graf 8: Kolik oddělení má vaše družina? 

Z těchto výsledků je patrné, že jen šest vedoucích vychovatelů má na starosti maximálně 

3 oddělení. Zbylí respondenti, to znamená 25 vedoucích vychovatelů, vede družinu 

s průměrnými šesti odděleními. V případě maximální naplněnosti kapacity jde o cca 

180 dětí.36  

Pracovní vytížení a náročné tempo je zřejmé. Jedná se o poměrně důležitou funkci a musí 

se skloubit několik rolí najednou – nejen vedoucí vychovatelky a vychovatelky v přímé 

pedagogické činnosti, ale je zde i významná role manažerky. 

 

Graf 9: Využíváte ve vaší družině pozici uvádějícího vychovatele? 

Na grafu vidíme, že pozice uvádějícího vychovatele není v českém školství zcela zavedená 

a ustálená. Odpovídalo 30 respondentů, z toho 16 kladně. 

                                                 
36 Zde bych ráda uvedla, že dotazníky byly rozeslány hlavně do základních škol velkých a větších měst.  
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Tabulka 12: Detailní rozbor dat  

Počet oddělení Odpovědi ANO Odpovědi NE 

1 – 3 2 4 

4 – 6 7 7 

více než 6 7 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při bližším prozkoumání údajů vidíme, že uvádějícího vychovatele nemají hlavně družiny 

s nízkým počtem oddělení. V tomto případě je to rovných 50%. 

V družinách s počtem oddělení 4 a více funguje tato pozice na více než 60%. Opět nízké 

číslo. 

Podle jakého kritéria vybíráte uvádějící vychovatelku? 

Nejčastější odpovědí byla nepřekvapivě „délka praxe”. Dalšími kritérii bylo vzdělání 

podřízených a dále vedoucí vychovatelky uváděly vlastnosti jako spolehlivost, komunikační 

schopnosti, milý přístup a trpělivost. 

Mnoho z vedoucích vychovatelů ovšem pozici uvádějícího zaujali sami. 

Jaké potíže nejčastěji řešíte při začleňování nové kolegyně do praxe? 

Nejčastější námitky měly vedoucí vychovatelky k nezvládnutí organizace chodu družiny. 

Pravděpodobně nejvíce potíží měly začínající vychovatelky při osvojování si pravidel 

daných školou v oblasti administrativy, přecházení dětí na kroužky a nedostatečné autoritě 

u dětí. 

Zcela ojediněle se objevil jako největší problém soužití s kolektivem a komunikace s rodiči. 

Naopak poměrně často se v odpovědích objevila jako překážka při integraci začínajících 

vychovatelů nedostatečná, resp. nulová praxe. Vedoucí pracovníci, už tak zatížení nejen 

obrovskou zodpovědností, ale i např. rozsáhlou administrativou, proto vychovatele 

bez praxe sice přijímají, ale nepreferují. 

Ovšem jak napovídají data z Úřadu práce: v České republice bylo v 1. pololetí 

2021 (sledováno ÚP od 1. 10. 2020 do 30. 4. 2021) z oboru Pedagogiky, učitelství a sociální 
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péče37 celkem 49 uchazečů o práci bez praxe. Ve stejném období bylo bez práce 

33 uchazečů s vysokoškolským bakalářským vzděláním a pouze dva uchazeči s vyšším 

odborným vzděláním. 

Jednou z odpovědí na potíže s novým kolegou byla, že obtížně zvládal přechod ze státní 

na soukromou školu. Zde se evidentně jednalo o začínajícího vychovatele v soukromé sféře 

školství, který měl potíže s jiným přístupem k práci vychovatele. 

Pouze dvě z vedoucích vychovatelek do dotazníku uvedly, že neřešily žádné podstatné 

problémy. 

 

Graf 10: Jste spokojena s nabídkou DVPP od vašeho zaměstnavatele? 

Pro zaměstnavatele vychází výsledky této otázky lichotivě. 

Z celkových 32 odpovědí bylo 25 pozitivních – jsem spokojena/jsem celkem spokojena. 

Celkově jsou vedoucí pracovníci tedy spokojeni s nabídkami školení, které dostávají 

od vedení školy. 

                                                 
37 Z této skupiny ovšem nelze jednoznačně určit, kolik uchazečů o práci je vzděláno v oboru Vychovatelství.  
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Graf 11: Účastnila jste se někdy školení zaměřeného na to, jak zkvalitnit uvádění  

nové vychovatelky? 

Celkem 29 respondentů odpovědělo, že se nezúčastnili školení, které by jim pomohlo se 

začleňováním začínajících podřízených. Z mého pohledu se jedná o vysoké číslo a také 

se domnívám, že jej nelze objektivně posoudit. 

Při zkoumání nabídek školicích středisek, agentur a firem jsem nenalezla žádné školení, 

které by konkrétně odkazovalo právě na zkvalitnění uvádění začínajících vychovatelů. 

Ale toto školení lze jistě nahradit školením adekvátně příbuzným k danému problému, 

minimálně v oblasti managementu a psychologie. 

Strukturovaný rozhovor se začínající vychovatelkou 

Respondentka č. 1 

Jedná se o vychovatelku, která nastoupila na základní školu ve středních Čechách na pozici 

vychovatelky ve školní družině ve svých 29 letech. 

Jaké je Vaše vzdělání? 

Mám vystudovanou střední zdravotnickou školu. Potom jsem si zvýšila vzdělání a jsem 

diplomovaná specialistka v oboru Nutriční terapeut. 

Když Vás přijali na pozici vychovatelky, chtělo vedení školy ještě nějaké doplnění 

kvalifikace? 

Ano, to bylo podmínkou přijetí. Nastoupila jsem na Vysokou školu PALESTRA do Prahy, 

kde jsem studovala půlroční kurz Vychovatelství. Měli jsme předměty jako vývojová 
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psychologie, pedagogika volného času, teorie vychovatelství, pedagogika zájmových 

činností, sociální psychologie, výtvarná výchova a další. Končila jsem zkouškou 

a obhajobou závěrečné práce. Musím konstatovat, že studium mi moc nedalo. 

Měla jste po nástupu k dispozici uvádějícího kolegu? 

Ano, dostala jsem uvádějící kolegyni se sedmiletou praxí. Celých deset let pracuje na této 

škole, takže chod školy, poměry a celkovou situaci dobře zná. 

 Jak vnímáte tuto pomoc?  

Vysloveně pozitivně, protože naše škola je poměrně velká a nebylo lehké ze začátku 

se zorientovat. Obrovská budova, spoustu zaměstnanců… Hlavně administrativa mi dala 

zabrat. Nikdy jsem nevyplňovala třídnice, plány práce a další tuny papírů. Takže jsem 

se na uvádějící ze začátku obracela často. 

Byla i nějaké negativa ve vaší spolupráci? 

Ne. Jedině, že jsem byla na jiném pavilonu, než moje uvádějící, takže když jsem pak něco 

potřebovala, obracela jsem se i na kolegyně na patře. Bylo to rychlejší. 

Scházeli jste se i na metodickém sdružení? 

Ano, scházeli. Za normálních okolností se vychovatelky scházejí čtyřikrát ročně, 

ale bohužel uzavření škol v době covidu zcela změnilo běžný chod. 

První rok v praxi a hned to byl covidový rok… 

Ano. Naše škola byla pověřena od kraje jako škola pro děti zaměstnanců IZS, takže jsem 

fungovala u těchto dětí. Pořádně jsem si nezapamatovala „svoje” děti, a už jsem měla jiné… 

Co další formy podpory a pomoci? Četla jste například nějaké odborné publikace? 

Ne, nečetla. 

A nějakého školení, které by Vám pomohlo v začátku, jste se účastnila? 

Absolvovala jsem školení k první pomoci, školení k bezpečnosti práce a on-line školení 

k pozitivnímu klimatu ve škole. 

Pokud byste tedy měla zpětně posoudit, jaká pomoc pro Vás byla v začátku nejpřínosnější, 

co by to bylo? 
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Jednoznačně osobní kontakt se zkušenějšími kolegyněmi. 

Analýza rozhovoru 

Z rozhovoru vyplynulo, že dotyčná vychovatelka využila jako podporu studium na vysoké 

škole. Jak ale přiznala, nenaplnilo studium její očekávání. Jen minimum získaných 

informací použila v samotné praxi. Tento negativní postoj může být způsobený tím, 

že studovala v době omezení provozu škol v České republice, a proto nebyla výuka natolik 

kvalitní a hodnotná. Školení, které by jí pomohlo v začátcích praxe, bohužel nebylo 

nabídnuto. Zároveň přišla o několik metodických sdružení, kterých by se za normálního 

režimu účastnila. Sama tato sdružení hodnotila jako přínosné. Začínající vyzdvihla pomoc 

uvádějící vychovatelky a ostatních kolegyň. 

Polostrukturovaný rozhovor s její uvádějící vychovatelkou 

Jaké je Vaše vzdělání a jak dlouho pracujete na pozici vychovatelky? 

Mám střední školu sociální péče a po nástupu do školství jsem rok studovala vychovatelství 

na Palestře. Celkem v oboru pracuji 7 let. 

Před rokem jste se stala uvádějící vychovatelkou Vaší nové kolegyně. Jak jste se k této funkci 

dostala? Byla jste za to nějak vedením školy oceněna, například finančně? 

Byla jsem oslovena vedoucí vychovatelkou, která mi určila jednu z našich začínajících 

kolegyň. Byl to celkem náročný start pro všechny, protože jsme rozšiřovali družinu 

o 3 oddělení, to znamená o skoro 90 dětí. 

Finančně jsem nebyla ohodnocena, spadalo to do mých pracovních povinností. 

S čím jste nejvíce pomáhala? 

Pravděpodobně s vedením pedagogické dokumentace. Několik týdnů jsme ji psaly společně. 

Většinou jsme se sešly několikrát týdně po odchodu všech dětí. 

Doporučovala jste začínající vychovatelce například nějaké kurzy, školení nebo odbornou 

literaturu, která by jim jejich začátky ulehčila? 

Ne, školení jako takové nespadá do mé kompetence. Co se týká literatury, nechávala jsem 

volbu na konkrétní vychovatelce. 

Vy sama jsem se zúčastnila nějakého školení zaměřeného na začínající pedagogy? 
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Ne, nikdy jsem na takovém školení nebyla. Celkově mám za sebou málo školení a to hlavně 

z toho důvodu, že nemám za sebe náhradu do družiny. Školení tedy mohu absolvovat pouze 

o prázdninách nebo ve dnech ředitelského volna. 

A co pomoc z řady literatury, odborných časopisů, případně webových stránek 

pro pedagogy? 

Ne, nevyužívala jsem. Čerpala jsem ze svých životních zkušeností. 

Vnímáte postavení uvádějící vychovatelky jako přínosné? 

Rozhodně ano. Každý, kdo začíná, potřebuje nějakou oporu. Ať je to v přímé pomoci, nebo 

v ujištění, že pracuje správně. V neposlední řadě jde i o pochvalu. 

Obrovský přínos vidím i pro vedoucí vychovatelku. Pokud nastane taková situace, jako teď 

u nás, kdy byly přijaty tři nové pracovní síly, není možné nechat vše jen na jednom člověku. 

Vedoucí vychovatelka má mnoho jiných pracovních povinností, včetně přímé pedagogické 

práce a pomáhat třem novým se začleněním do procesu by bylo na hranici možností. 

Pokud byste mohla něco ze své pozice uvádějící změnit, co by to bylo? 

Pravděpodobně bych se chtěla se svými kolegyněmi častěji setkávat. Nejen na metodických 

setkáních, ale klidně i mimo pracovní dobu. 

Analýza rozhovoru 

Rozhovor s uvádějící vychovatelkou byl pro výzkumnou část mojí bakalářské práce 

přínosný hlavně tím, že opět potvrdil důležitost uvádějícího vychovatele nebo mentora. 

Uvádějící vychovatelka kladně hodnotila osobní setkání se začínající kolegyní hlavně 

při vedení pedagogické dokumentace, která může být pro nováčka zpočátku obtížná 

a pracná. Každá družina má svůj styl, ve kterém dokumenty vedou a je na místě toto 

vysvětlit osobně, než nechat začínající postupovat například podle psaných pokynů. Tyto 

pokyny bych viděla jako pouze podpůrný materiál například na společném disku, 

ale subjektivně vnímám osobní schůzky jako primární. 

Dále se potvrdilo, že školení, kurzy, vzdělávací a poradenské služby jsou pro vychovatelky 

často nedostižnou a nedostupnou záležitostí. Pokud už hledají školení, nehledají prvotně 

podle zaměření či tématu, ale podle data nebo času konání. 
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Uvádějící vychovatelka nepotvrdila mou hypotézu důležitosti odborných publikací, knih, 

příruček, časopisů, případně pomoc z webových stránek. Sama tento typ pomoci 

nevyhledávala, obešla se bez všech výše uvedených zdrojů a ani nedoporučovala svým 

svěřenkyním. 

Strukturovaný rozhovor s vedoucí vychovatelkou ve školní družině 

Jedná se vedoucí vychovatelku ze základní školy ve středních Čechách ve věku 58 let. 

Jaké je Vaše vzdělání a jak dlouho pracujete na pozici vedoucí vychovatelky? 

Studovala jsem střední pedagogickou školu, celkově mám třicet pět let praxe a vedoucí 

vychovatelku dělám přes dvacet pět let. Na této škole jsem dvanáctým rokem. 

Pokud vybíráte novou vychovatelku, jaká kritéria musí splňovat? 

V loňském roce jsme rozšiřovali školní družinu o tři oddělení, takže jsem přijímala nové 

kolegyně. Rozhodující pro mě byla praxe u dětí. Ani ne tak pedagogické vzdělání, protože 

to si lze doplnit. Zajímala mě osobnost kandidátky, její zájmy a záliby. Uvítala jsem 

i reference z předchozího pracoviště. Zabývali jsme se i vzdáleností bydliště od pracoviště 

a způsob dopravy. Spousta vychovatelek k nám dojíždí, a je samozřejmě nutné být 

na pracovišti včas. Též mě zajímalo, zda mají vychovatelky v případě nemoci vlastního 

dítěte zařízeno hlídání. Je totiž v tak velkém počtu oddělení složité hledat suplování 

za nepřítomné. Poslední slovo má ovšem ředitelka školy. 

Jakým způsobem pomáháte začínajícím vychovatelkám?  

Každá nová kolegyně k sobě dostane uvádějící vychovatelku. Dále se scházíme 

na metodických sdruženích. Jsem k dispozici po celé dopoledne a odpoledne na telefonu. 

Jak vybíráte uvádějící vychovatelku? 

Uvádějící vychovatelku samozřejmě vybírám podle délky praxe na naší škole. Většinou tedy 

vybírám ty služebně nejstarší. Pak také ty, za kterými vidím kvalitní práci. Musí být také 

empatická a trpělivá vůči nové kolegyni. Vidíte, že to není jednoduché… 

Jak probíhají metodická sdružení? 

Metodické sdružení máme vždy po pedagogické radě. Dále před každou větší družinovu 

akcí, jako například vánoční výlet a besídka, Den dětí a podobně. 
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Jaké nejčastější potíže řešíte se začínající vychovatelkou? 

Většinou si neví rady s konkrétními kázeňskými přestupky dětí, často také pomáhám řešit 

stížnosti a připomínky rodičů. Časté jsou také problémy s odchody dětí, kdy vychovatelka 

nemá dostatek informací od rodičů a řešíme vše až při provozu. 

Jak je to ve vaší škole nastavené s DVPP? 

Pokud přijímám novou vychovatelku bez pedagogického vzdělání, většinou je podmínkou 

přijetí doplnění vzdělání. Na toto studium je vychovatelka uvolněna a vybírá si studijní nebo 

náhradní volno. 

Veškeré další nabídky ohledně školení a vzdělávání posílá paní ředitelka. Z této nabídky 

si potom vychovatelé vybírají a vedení školy následně schvaluje. 

Bohužel není možné z valné většiny vyhovět a to opět kvůli zástupům. Buď musím zajistit 

jednoho suplujícího, nebo rozdělit 30 dětí z oddělení mezi ostatní a to z kapacitních důvodů 

není prakticky možné. 

V době uzavření škol probíhala většina školení on-line formou a to nám vyhovovalo. 

Vychovatelky v té době prošly větším množstvím školení. 

Vychovatelek se samozřejmě týkají veškerá celosborovnová školení, hlavně v přípravném 

týdnu. 

Analýza rozhovoru 

Rozhovor jsem vedla se zkušenou vychovatelkou, která má již dlouhé roky praxe 

na základních školách. Z rozhovoru vyplynulo několik faktorů, které ovlivňují formu 

podpory pro začínající vychovatelky. 

Co se týká vzdělání vychovatelek, má tato vedoucí jasno: není důležitá vystudovaná škola, 

ale spíše praxe. Případné vzdělání je možné doplnit studiem při zaměstnání, ale s obtížemi 

výše uvedenými.  

Jako primární podporu vnímá tato vedoucí vychovatelka podporu uvádějícího a možnost 

obrátit se kdykoliv na ní, jako na vedoucí pracovnici družiny, v kombinaci s metodickými 

sdruženími. 
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Tato sestava podpor se jeví v současné situaci a za současných podmínek ve školství38 jako 

nejefektivnější. 

                                                 
38 Současnými podmínkami, které nejsou pro pedagogy v družinách zcela příznivé, lze vidět 

např. nedostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, inkluzi v praxi, odliv kvalitních vychovatelů do jiných 

oborů z důvodu nedostatečného (nejen) finančního ohodnocení, nepropracovaný systém dalšího vzdělávání 

vychovatelů a další.  
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ZÁVĚR 

V praktické části mojí práce jsem se snažila popsat, jaké jsou možnosti podpory  pro budoucí 

vychovatele. Největší důraz jsem od začátku kladla na pedagogické vzdělání a pomoc 

kolegů, a to nejen mentorů. 

Z výsledků dotazníků vyplynulo, že vzdělání v začátcích své kariéry mělo jen přibližně 40% 

dotázaných. Ovšem v následující otázce, ve které mne zajímalo, zda tuto skutečnost vnímají 

jako výhodu, všichni odpověděli kladně. Respondentky uváděly, že si začátky bez teoretické 

znalosti základů pedagogických principů a postupů, případně bez podstatných 

psychologických znalostí neumí představit.  

Robert Čapek píše: Jako velké vzory jsou tu stateční čeští učitelé Jan Hus a Jeroným 

Pražský. První z nich je nám předlohou tím, že neustoupil tomu, čemu nevěřil, a stál 

si za svými myšlenkami. Druhý je zase prototypem učitele hledajícího a bojovného, pravým 

předchůdcem pozdějších učitelů sociologie, kteří kráčeli v demonstracích po boku svých 

studentů. Máme tu věčný odkaz Jana Ámose, který se možná pro někoho už stal jen parodií, 

ale jeho pedagogické zásady jsou geniální. Škoda, že někteří současní učitelé nejsou schopni 

ani dnes dostát tomu, co bylo aktuální už v 16. století.39 Jsou to právě soubory nejen 

profesních, ale i osobních dispozic, které utvářejí celkový obraz (nejen) vychovatele a tyto 

dispozice a zdatnosti lze ve velké míře získati studiem a učením se. A jak víme, proces učení 

se je procesem celoživotním. Právě proto se jednoznačně potvrdila v praktické části potřeba 

vzdělání. 

Dalším blokem pomoci byla podpora, kterou zajišťuje v různé formě zaměstnavatel. 

Ten má celou sérii eventualit pro podporu svých začínajících zaměstnanců. 

Z praktické části vyšla jako jedna z nejpřínosnějších opor pomoc uvádějícího vychovatele. 

Pokud měl začínající vychovatel svého mentora, vždy byla tato spolupráce hodnocena 

kladně. A nemuselo jít hned o uvádějícího, ale stačil blízký kolega, který byl ochoten 

poskytnout radu a pomoc. Vychovatelky často vyzdvihly právě trpělivost, ochotu 

                                                 
39 Čapek, Robert. Líný učitel. Cesta pedagogického hrdiny. 2019, s. 91. 
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ke spolupráci a kolegiálnost ostatních pedagogů. Mentoring jako takový byl hodnocen 

kladně, jako přínosný a pozitivní opěrný bod v začátcích. 

Posledním blokem výzkumné dotazníkové části pro začínající i vedoucí vychovatele bylo 

šetření ohledně školení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Průzkum 

a následné vyhodnocení dat ukázaly, že nabídky školení se k vychovatelům dostanou, ale je 

problém je realizovat. Tato složka podpory zcela propadla a  vyšla z celého šetření jako 

nedostatečná a pravděpodobně chybně nastavená. 

Vychovatelky, ale i vedoucí vychovatelka v rozhovoru uvedla, že jako významný faktor 

absence školení pro vychovatelky je časová náročnost. Pokud jde o krátké a jednorázové 

školení v rozsahu cca 8 hodin, je ještě účast nováčků možná. Ale je otázkou, zda na takovém 

kurzu je v silách školitele v této omezené časové dotaci obsáhnout všechna palčivá témata, 

která by začínajícího vychovatele zajímala. 

Z rozhovorů se začínající vychovatelkou a její mentorkou vyplynulo, že nejvíce oceňují 

osobní setkání, tady podporu formou uvádějících pedagogů. Odbornou literaturu nepovažuje 

ani jedna za důležitou. Naopak se ukázalo, že ani jedna nemá za sebou takové školení, které 

by jim pomohlo nejen v začátcích, ale i později v praxi. 

Poslední rozhovor, který jsem vedla s vedoucí vychovatelkou, hodnotím jako velice 

otevřený a upřímný. Vedoucí vychovatelka v něm zcela přímočaře vysvětlila aspekty, které 

jsou pro ní důležité při výběru nové pracovní síly do družiny. Nebylo prioritou vzdělání, 

ale několik prvků, které v celku tvořily vhodnou strukturu přijaté kandidátky. 

Druhý fakt, který byl v rozporu s mojí teoretickou částí bakalářské práce, se týkal dalšího 

vzdělávání pedagogů. V teoretické části mám uvedeno školení jako podstatnou součást péče 

o začínající, ale vedoucí vychovatelka mojí tezi nepotvrdila. De facto se vyjádřila v tom 

smyslu, že školení se účastní vychovatelky jen v nejnutnějších případech. 

Další oddíly praktické části bakalářské práce již korespondovaly s mojí teoretickou částí. 

Vedoucí vychovatelka jako základní podporu uvedla pro své nové vychovatelky pomoc 

uvádějící a pravidelná setkání na metodických sdruženích. Zde se opětovně potvrdilo, 

jak důležitá jsou pro nováčky osobní setkání a možnost přímého kontaktu se zkušenými 

a ostřílenými kolegy. 
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Stručné shrnutí praktické části této práce má tedy tuto podobu: 

▪ nejvíce oceňovanou pomocí pro začínající vychovatele se jednoznačně ukázala 

pomoc ve formě zkušenější kolegyně, která je připravená a ochotná vždy pomoci 

nejen konkrétní radou a konkrétním pokynem, ale třeba i pochvalou; 

▪ metodická sdružení jsou doplňujícím článkem v této fázi; 

▪ vzdělání není pro začínající vychovatelky tak důležité, jak jsem v empirické části 

práce avizovala. Důležitější se zdá být osobnost člověka a to, jak se s novými 

povinnostmi popasuje; 

▪ odbornou literaturu nepovažuje začínající vychovatelka za podstatnou; 

▪ jako absolutně propadající se v systému prvotní podpory ukázaly možnosti školení 

a dalšího vzdělávání vychovatelek. 



 

64 

 

POUŽITÉ ZDROJE 

BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000, 2. vydání. 

ISBN 80-7226-308-0 

ČAPEK, Robert. Líný učitel. Cesta pedagogického hrdiny. Praha: Raabe, 2019. 1. vydání. 

ISBN 978-80-7496-387-2 

ČŠI. Publikace s uvolněnými úlohami z šetření PIRLS 2016. Praha, 2018. ISBN 978-80-

88087-19-9 

FOŘTÍK, Václav, Fořtíková, Jitka. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 

2015. ISBN 978-80-262-0969-0 

JIRÁSEK, Ivo. Zážitková pedagogika. Praha: Portál. 2019. 1. vydání. ISBN 978-80-262-

1485-4 

JŮVA, Vladimír a syn. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2007. 6. vydání. 

ISBN 978-80-7315-151-5 

MONTOUSSÉ, Marc, Gilles Renouard. Přehled socializace. Praha: Portál, 

2005. ISBN 80-7178-976-3 

PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. 1. vydání. ISBN 80-

7178-295-5 

PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum 

2004. Dotisk 1. vydání. ISBN 80-7184-569-8 

PRŮCHA, Jan, Walterová Eliška, Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál 2013, 

7. vydání, ISBN 978-80-262-0403-9 

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál. 2009. 4. aktualizované vydání. 

ISBN 978-80-7367-503-5 

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. Praha: Portál. 2006. 2. aktualizované vydání. 

ISBN 80-7178-944-5 

VALENTA, Milan a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál. 2014. 1. vydání.  

ISBN 978-80-262-0602-6  

ZELINKOVÁ, Milota. Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál. 2011. 2. vydání. 

ISBN 978-80-262-0036-9 



 

65 

 

ZVÍROTSKÝ, Michal, Stanislav BENDL, Magdalena RICHTEROVÁ. Příběh školní 

šikany: Učebnice pro pedagogické pracovníky. Praha: Univerzita Karlova, 

2021. ISBN 978-80-246-4825-5 

Časopisy 

Řízení školy. Praha, 23. března 2021, roč. 18, č. 4. ISSN 1214-8679 

Učitelské noviny. Praha, 13. října 2020, roč. 123, č. 34. ISSN 0139-5718 

 

Webové stránky 

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. DPS Vychovatelství [online]. Masarykova 

univerzita, ©2022. [cit. 18. 7. 2021]. Dostupné z: https://www.ped.muni.cz/czv/pro-

zajemce-o-czv/programy-czv/dps-vychovatelstvi. 

 

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. DPS Pedagog volného času [online]. 

Masarykova univerzita, ©2022. [cit. 18. 7. 2021]. Dostupné z: 

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-pedagog-volneho-

casu. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Odměňování pedagogických pracovníků 

[online]. MŠMT, ©2021 Poslední změna 1. září 2021. [cit. 21. 10. 2021]. Dostupné z:  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/odmenovani-pedagogickych-pracovniku.  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Články. Metodický pokyn k poskytování 

supervize [online]. MŠMT, ©2021 Poslední změna 17.03.2010 08:52:04 [cit. 21. 10. 

2021]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-

k-poskytovani-supervize-1?highlightWords=supervize. 

 

Seznam škol v ČR. Střední pedagogická škola [online]. Just4web.cz, ©2009-2022. [cit. 21. 

2. 2021]. Dostupné z: http://www.seznamskol.eu/typ/pedagogicka-skola/.  

 

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-vychovatelstvi
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-vychovatelstvi
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-pedagog-volneho-casu
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-pedagog-volneho-casu
https://www.msmt.cz/vzdelavani/odmenovani-pedagogickych-pracovniku
http://www.seznamskol.eu/typ/pedagogicka-skola/


 

66 

 

Seznam škol v ČR. Vysoké školy. Seznam vysokých škol [online]. Just4web.cz, ©2009-

2022. [cit. 21. 2. 2021]. Dostupné z: http://www.seznamskol.eu/typ/vysoka-skola/.  

 

Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Evidence programů CŽV [online]. Pedagogická 

fakulta, ©2022. [cit. 18. 7. 2021]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=6887.  

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Centrum celoživotního 

vzdělávání [online]. Pedagogická fakulta, ©2018. [cit. 18. 7. 2021]. Dostupné z: 

https://www.pf.ujep.cz/cs/2782/studium-v-oblasti-pedagogickych-ved-vychovatelstvi-e-

prihlaska-spv-v. 

 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Vychovatelství [online]. VŠTVS Palestra, 

©2022. [cit. 18. 7. 2021]. Dostupné z: https://vstvs.palestra.cz/course/vychovatelstvi/. 

 

 

 

 

 

http://www.seznamskol.eu/typ/vysoka-skola/
https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=6887
https://www.pf.ujep.cz/cs/2782/studium-v-oblasti-pedagogickych-ved-vychovatelstvi-e-prihlaska-spv-v
https://www.pf.ujep.cz/cs/2782/studium-v-oblasti-pedagogickych-ved-vychovatelstvi-e-prihlaska-spv-v
https://vstvs.palestra.cz/course/vychovatelstvi/

